Propozycja 1

185 zł/osobę*

Propozycja 2

200 zł/osobę*

Propozycja 3

230 zł/osobę*

Zupa:

Zupa:

Zupa:

Rosół z makaronem lub zupa krem

Rosół z makaronem lub zupa krem

Rosół z makaronem lub zupa krem

Danie główne (2 porcje mięsa na osobę):

Danie główne (2 porcje mięsa na osobę):

Danie główne (2 porcje mięsa na osobę):

Rolada wołowa
Rumsztyk wieprzowy
Kotlet de volaille
Kluski jasne, ziemniaki gotowane z koperkiem,
sos pieczeniowy, kapusta modra, surówka z marchewki,
surówka z białej kapusty

Rolada wołowa
Polędwiczki wieprzowe owinięte w plastry bekonu
Sakiewka z kurczaka ze szpinakiem
Kluski jasne, ziemniaki gotowane z koperkiem,
sos pieczeniowy, kapusta modra, surówka z marchewki,
surówka z białej kapusty

Deser:

Deser:

Pucharek lodowy z bitą śmietaną

Panna Cotta na musie owocowym

Bufet zimnych zakąsek:

Bufet zimnych zakąsek:

Bufet zimnych zakąsek:

Półmisek wędlin
Deska serów
Jaja w sosie tatarskim
Śledź w oleju
Pasztet swojski
Tymbaliki drobiowe
Sałatka jarzynowa
Sałatka caprese
Marynaty
Pieczywo, masło

Sałatka z grillowanym kurczakiem
Deska serów
Jaja w sosie tatarskim
Śledź w oleju
Pasztet swojski
Tymbaliki drobiowe
Sałatka jarzynowa
Półmisek wędlin
Marynaty
Pieczywo, masło

Mięsa pieczone przeplatane wędlinami
Deska serów żółtych, wędzonych i pleśniowych
Terrina z wędzonego łososia
Tatar na grzance
Śledź na trzy sposoby
Schab w galarecie
Jaja faszerowane
Sałatka z pora i szynki
Sałatka grecka
Półmisek owoców
Marynaty, pieczywo, masło

Kolacja 1:

Kolacja 1:

Grillowany łosoś z ryżem i surówką

Udziec wieprzowy z panszkrautem

Grillowany stek ze schabu z ziemniakami i surówką

Kolacja 2:

Kolacja 2:

Kolacja 2:

Barszcz czerwony z mięsnym pasztecikiem

Strogonow drobiowy

W cenie:

W cenie:

Kawa, herbata
Toast winem musującyn, opłata korkowa
Pokój dla nowożeńców, parking dla gości

Kawa, herbata, woda, soki bez limitu
Toast winem musującyn, opłata korkowa
Pokój dla nowożeńców, parking dla gości

Rolada wołowa
Udko z kaczki
Pieczeń staropolska
Kluski jasne, ziemniaki gotowane z koperkiem,
sos pieczeniowy, sos porzeczkowy,
Kapusta modra, buraczki, surówka z białej kapusty

Deser:
Lody waniliowe z gorącymi malinami

Kolacja 1:

Krem z grzybów z uchem cielęcym

Kolacja 3 (w kociołku):
Żurek na swojskim zakwasie

W cenie:
Kawa, herbata, woda, soki, napoje gazowane, bez limitu
Toast winem musującyn, opłata korkowa
Pokój dla nowożeńców, parking dla gości

